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   A z első magyarországi zsidódepor-
tálás áldozatainak emlékművet ál-
lító állami gesztus régi óhaj és kö-

vetelés. Először Szirtes Zoltán vetette föl
még 1990-ben egy Antall József minisz-
terelnökhöz címzett nyílt levélben, majd
mintegy nyolc éven át folytatott szerte-
ágazó küzdelmet azért, hogy a deportá-
lás bűntényét az állami emlékezéspoli-
tika is magáénak tudja. Fáradozásait
nem koronázta siker. A „háborús, illet-
ve népellenes bűncselekmény miatt” tett
följelentése alapján megindított nyomo-
zati eljárást az Országos Rendőr-Főka-
pitányság illetékes osztálya 1998 októ-
berében a „büntethetőséget megszünte-
tő ok fennállása” címén végérvényesen
lezárta. A határozat fi gyelmet érdemlő 
mozzanata volt, hogy rögzítették: „Az 
1941-es magyar deportálás és a Kame-
nyec-Podolszkij térségében lezajlott ese-
mények a magyar holokauszt első állo-
mása volt.” A magyarországi holokauszt
nyitányának az ügye ezzel hosszú időre
le is került a kormányzatok emlékezet-
politikai ágendájáról.

Az 1997-ben elhunyt Zoli bácsi örök-
ségét barátai és az általa is érzékenyített
nyilvánosság egyes képviselői időről
időre szóba hozták ugyan, de szavuk 
nem jutott messzire. Közben, a minden-
kori kormánypolitikai vonaltól függet-
lenül, a Wesley János Lelkészképző Fő-
iskola [WJLF] és a fenntartó Magyaror-
szági Evangéliumi Testvérközösség egy-
háza [MET] 2003 óta minden évben
megemlékezik az eseményről. 2009-ben
emléktáblát is elhelyeztek Kőrösmezőn,
és emlékművet állítottak Kamenyec-
Podolszkijban, a Mártírok Parkjában. 

Sorsára vár 
az emléktábla
A kormányzati kegyeletnyilvánítás el-
ső érdemleges gesztusa 2011-ben volt:
augusztus 26-án a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium emléktáblát 
helyezett el a Holokauszt Emlékköz-
pontban. Az emléktábla üzenete szerint
„a magyar idegenrendészeti hatóság
1941 nyarán csaknem húszezer »külho-
nosnak« minősített zsidót toloncolt ki
az országból”, akik többségét „a náci
terrorszervezet meggyilkolta. A 70. év-
fordulón Magyarország kormánya ke-
gyelettel megköveti őket, részvétét feje-
zi ki az áldozatok és családjaik iránt”.

Az emléktáblát Latorcai Csaba egyhá-
zi, nemzetiségi és civil társadalmi kap-
csolatokért felelős helyettes államtitkár 
avatta föl. A magyar kormány közvetlen 
képviseletében nem volt jelen senki.
(Amikor a MET és a WJLF ugyanaz év 
őszén „a magyar hatóságok” által kite-
lepített zsidó származású testvéreinkre
emlékezve szeretett volna ugyancsak 
mementót állítani az emlékközponthoz
tartozó és 1941-ben a budapesti depor-
táltak egyik gyűjtőtáboraként is műkö-
dő Páva utcai zsinagóga falán, az intéz-
mény akkori és mai igazgatója, Szita
Szabolcs az utolsó utáni pillanatban –
bizonyos további engedélyek hiányára
hivatkozva – megakadályozta azt. Az
emléktábla azóta is a főiskola udvarán
várja az engedélyek megérkezését.)

Hadd említsük meg: az idegenrendé-
szet (természetesen az akkori hírhedt
KEOKH-ról, a Külföldieket Ellenőrző
Országos Központi Hatóságról van szó)
nem egy kormánytól független szerve-
zet volt, hanem mint a Belügyminiszté-
rium VII., Közbiztonsági Osztályának 
alosztálya, egy kormányszerv; a depor-
tálás eldöntésére a KEOKH önmagában
véve nemcsak jogosult nem volt, hanem
ilyen feladat megvalósításához nem is
rendelkez(het)ett megfelelő kapacitás-
sal. A deportálás a magyar kormány el-
határozásából történt, és a lebonyolítást
a magyar csendőrség és rendőrség, a
KEOKH, a határrendészeti szervek, a
magyar katonaság és a Magyar Állam-
vasutak logisztikailag összehangolt
együttműködése biztosította. 

Csak „valakik”
A magyar kormány nyilván nem gon-
dolta, hogy a „letudottnak” látszó, 1941-
es ügyre belátható időn belül vissza fog
még térni. A gabrieles-hololokauszt-re-
vizionista bitangolás, illetve a pártálla-
mi Veritas botrányos színre lépése által
kiváltott vihar miatt csak igen fáradsá-
gos diplomáciai munkával sikerült meg-
szerezni a Nemzetközi Holokauszt Em-
lékezési Szövetségben (IHRA) a már-
ciustól betöltött elnöki tisztet, hirtelen
a fi gyelem homlokterébe került a
MAZSIKE és a HE 2013. augusztus 28-
ai kérése, amelyben azzal fordultak a
magyar kormányhoz, hogy a magyar
holokauszt 70. évfordulójának megem-
lékezései sorában állítson méltó emlé-
ket az első deportálások [sic!] áldozatai-
nak Körösmezőn és Kamenyec-
Podolszkijban. Aligha tévedünk, ha úgy 
gondoljuk, hogy különösen a MAZSIKE
(amely nemrégen még éppen Szakály 
Sándor kijelentései miatt utasította visz-
sza az emlékévi kormánytámogatást)
arra gondolni sem mert volna, hogy a
„méltó” megoldás helyett egy, a szemér-
metlen fogalmazású 2011-es emléktáb-
laszöveg üzeneténél is bántóbb és sem-
mitmondóbb kegyeletnyilvánítással kell
majd megbékélnie. 

A legfájóbb természetesen az lehetett,
hogy az áldozatoknak és hozzátarto-
zóiknak éppen az a mindig is hangsú-
lyozott elemi igénye maradt fi gyelmen
kívül, hogy Kamenyec-Podolszkijban
(és az elsődleges deportálási centrum-
ban, Kőrösmezőn) olyan mementó áll-
jon, amely expressis verbis kifejezésre
juttatja a magyar államnak az 1941-ben
kitaszítottak tragédiájában való bűnös
szerepét és annak az utódok általi egy-
értelmű elutasítását. (A Kőrösmezőt il-
lető MAZSIKE-HK-fölvetésre az emlé-
kezéspolitikai pártapparátus még csak 
reagálni sem volt hajlandó.)

A machiavellisztikus célokat szolgá-
ló jelen emlékmű üzenete kizárólag ar-
ról szól, hogy 1941-ben nem nevesített
„valakik” Magyarországról zsidókat de-

portáltak németek megszállta területre
(és persze nem a húszezret közelítő 
számban, hanem „sok ezret”), ahol a ki-
telepítetteket (ismét csak valakik) aljas 
módon meggyilkolták, és hogy a jelen-
legi magyar kormányt (értsd: a maga 
keresztény elkötelezettségének megfe-
lelően) e borzalmas cselekedet az áldo-
zatok előtti főhajtásra indítja. Az em-
lékmű teljes szövege: „A Magyarország-
ról 1941-ben német megszállás alatt ál-
ló területekre kitoloncolt, és e helyen le-
gyilkolt sok ezer zsidó áldozat emléké-
re állította Magyarország Kormánya. 
2015.” Az áldozatok nevében is nagyon 
reméljük, hogy lesz még olyan kormány,
amely ezt a gyalázatot (is) jóvá fogja 
tenni.

A távoli Ukrajnában kőbe vésett kor-
mányüzenet felháborító tartalmát a fi -
gyelem röpke pillanataira az átadási ce-
remónia volt hivatva emészthetővé ten-
ni. Ezután ugyanis már csak arról lesz 
szó, hogy Kamenyec-Podolszkijban áll 
egy magyar állami emlékmű is. A HK 
máris örömmel hirdeti, hogy „a zárt va-
gonajtót megjelenítő, megrendítő alko-
tás méltó emléket állít az 1941 nyarán 
Magyarországról hatósági erőszakkal 
idehurcolt és lemészárolt zsidó áldoza-
toknak”. A neo-horthysta fi xációikban 
radikalizálódó kormányzati beszédek 
mindenesetre elvétették céljukat, és 
csak még nyíltabbá és félreérthetetle-
nebbé tették a nemzetközi politikai erő-
viszonyok szorításában kivajúdott, és a 
lehető semmitmondásra törekvő alko-
tás hátterében bábáskodó szellem rút-
ságát.

Kinek a felelőssége
volt?
Az egykor még idézőjeles „külhonos-
ban” fogalmazó, szemérmesebb appa-
rátus helyébe lépő, másodgenerációs – 
immár a Veritas-tudományossággal fel-
vértezett, revizionista elveket képviselő
– NER-technokraták természetesen 
nem a történtek ránk vonatkozó kérdé-
seire koncentráltak, hanem mások fele-
lősségének és bűneinek előtérbe helye-
zésére. Ennek megfelelően hallhattuk is 
Latorcai  szájából, hogy 1941-ben „hon-
talan, rendezetlen állampolgárságú” 
zsidók „kitoloncolására” került sor, és-
pedig a „magyar hatóságok közremű-
ködésével”. Azt mindenesetre nem fed-
te föl, hogy kik mások is toloncoltak itt 
még 1941-ben. A Veritast is túlteljesítő
állítás (Szakály Sándor ugyanitt elhang-
zott szavai szerint a deportálást a „ma-
gyar hatóságok” végezték) azonban 
csak a kezdet. Hamarosan megtudhat-
tuk azt is, hogy a Dnyeszter-menti vé-
rengzésre „az akkori Magyarország te-
rületéről kezdődött kitoloncolásokat 
követően került sor”, és hallhattuk a 
szilárd erkölcsi talajon megfogalmazott, 
lelkiismerethez szóló verdiktet is: „Ár-
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tatlan életük kioltása hatalmas veszte-
ség és jóvátehetetlen, embertelen csele-
kedet.”

Egy múló pillanatra sem merült föl a
kérdés, vajon minek is tekinthető és ki-
nek a felelősségét terheli „ártatlan éle-
tük” deportálása? A kitelepítettektől
mindenáron megszabadulni óhajtó ma-
gyar antiszemiták felelősségén csak úgy 
átléphet-e az emlékezés palástját magá-
ra öltő magyar kormány? Ignorálhat -
ja-e azt a tényt,  hogy az áldozatokat
egyáltalán nem a „német megszállás
alatt álló területekre” telepítették ki, ha-
nem a zsidók megsemmisítését kifeje-
zetten is céljai között proklamáló, náci
Németország által lerohant szovjet-
orosz régióba? 

Breuer Péter zsidósággal kapcsolatos
réteghíradójában adott, szeptember 1-
jei nyilatkozatában Latorcai – nyilván a
vélt célközönségre sandítva – minden-
esetre előrukkolt egy csipetnyit lágyabb
történetértelmezési verzióval is: „…Ma-
gyarország vezetői akkor, 1941-ben,
több tízezer [sic!] ember előtt csukták 
be az ország kapuit. Annak, hogy az or-
szág kapuit bezárták, ezeket az embere-
ket kiutasították az országból, az embe-
rek halála lett a következménye. Az Uk-
rajnában lévő német és más csapatok 
hidegvérű kegyetlenséggel lemészárol-
tak kicsit, csecsemőt, aggastyánt, férfi t
és nőt egyaránt.”

A német nácikban a tőlük nem távol
álló zsidó öldöklés gondolatát Kame-
nyec-Podolszkij esetében első- és má-
sodsorban is az a probléma hívta elő,
hogy a magyarok minden tiltakozás el-
lenére is eltökélten folytatták a deportá-
lást. Mindaddig, ameddig a német had-
sereg át nem vette a magyar katonaság
által elfoglalt területek feletti igazgatást
augusztus közepén, és a már kitelepítet-
teket visszavenni végképp nem voltak 
hajlandók.

A vérfürdőbe torkolló események 
fontos mozzanata volt az is, hogy a ma-
gyar hadvezetés elszánt tudatossággal
irányította a deportáltakat a visszatéré-
süket akadályozó, Dnyeszteren túli te-
rületekre. Ez utóbbiak között képezte az
elsődleges célállomást Kamenyec-Po-
dolszkij, ahol a Magyarországról érke-
ző kitelepítettek tízezernél jóval maga-
sabb (a város akkori zsidó lakosságát
valamivel meg is haladó) tömege komo-
lyan sértette a német hadsereg élelme-
zési, utánpótlási és rendészeti érdekeit. 

Iratok nélkül, 
kiszolgáltatottan
Szakály Sándor, noha eltiltás alatt áll-
hatott az „idegenrendészkedés” kifeje-
zés használatát illetően, nemhogy za-
varba nem jött, egyenesen „bravúrosan”
oldotta meg emlékmű-avatói feladatát.
A történteket nemzetközi összefüggés-
be ágyazva először is kijelentette, hogy 

az áldozatoknak alapvetően az 1939-
ben megindult nagy „háború lett a vég-
zetük” (vagyis még véletlenül sem a de-
portálás). A „mintegy 18 ezer hontalan, 
rendezetlen állampolgárságú zsidó sze-
mélyt” ugyanis, mint hangsúlyozta, „a 
valamikori szülőföld […] nem várta […] 
tárt karokkal”, sőt…

A magyar kormány aljas céljait a 
„szülőföldre” telepítés már-már huma-
nitárius megnyilvánulásaként föltünte-
tő mondat (igen visszafogottan fogal-
mazva) minősíthetetlen. Nem kevésbé, 
mint az az áldozatszenzibilis pózba öl-
töztetett kijelentése, hogy „Magyaror-
szág Kormánya […] megköveti elei cse-
lekedetei okán mind az élőket, mind a 
holtakat, azokat, akiknek a szenvedése 
és halála elhamarkodott, nem kellő fe-
lelősséggel meghozott döntések követ-
kezménye lett”. Ezzel azt sugallta, hogy 
a kitelepítéssel (ti. a zsidótlanítási ak-
cióval) mint jogos deportálási („idegen-
rendészeti”) fellépéssel alapvetően min-
den rendben volt, csak az időpontot vé-
tették el. A Szakály-féle „korabeli” nyel-
vezetben nem kívánatosnak nyilvání-
tott zsidók teljes körét vagy igen nagy 
részét egységesen galíciai származású-
nak beállító, korabeli szóhasználat más-
különben a korabeli antiszemita retori-
ka része is volt.

Az áldozatokat nem a szülőföldjükre 
helyezték vissza, hanem a világ egy irá-
nyukban gyilkos indulatokkal telített 
pontján egyszerűen szélnek eresztették. 
A deportáltak mindeddig elő nem ke-
rült kataszterének ismerete hiányában 
az érintettek túlnyomó többségének 
konkrét születési adatairól fogalmunk 
sincs. Amikor a náci Déli Hadseregcso-
port rendfenntartó parancsnoksága ré-
széről választ kértek a területre özönlő 
zsidók kilétéről, arcátlan módon a ma-
gyar összekötőtiszt azt válaszolta, hogy 
ezek olyan emberek, akik néhány évvel 
ezelőtt az oroszok elől menekültek Ma-
gyarországra. Ezres nagyságrendet tett 
ki azoknak a kitelepítetteknek a száma, 
akiknek a galíciai leszármazása nem 
volt vélelmezhető, legföljebb egyes ese-
tekben, sok generációval korábbi idők-
re nézve, föltételezhető volt.

Az állampolgárságot igazoló ok-
mánnyal az adott időben senkinek nem 
volt kötelező rendelkeznie. Az érvényes 
gyakorlat szerint mindenki, aki Ma-
gyarországon született, magyar állam-
polgárnak számított. A 30-as évek má-
sodik felétől ez az elv azonban a zsidó 
származásúnak tekintett személyekre 
vonatkozóan megdőlt, és a hatóságok 
külhonosnak kezdtek tartani minden-
kit, aki magyar állampolgársági igazo-
lást nem tudott felmutatni, az eddig e 
célból szokványosan megfelelőnek szá-
mító olyan alternatív értékű dokumen-
tumokat pedig, mint például a lakhatá-
si, adózási stb. okiratokat, elégtelennek 
nyilvánították. 

FOLYTATÁS A 3. OLDALON    

 Revizionista kormányemlékmű
Kamenyec-Podolszkijban 
A magyar kormány au-
gusztus 27-én emlékmű-
vet állított Kamenyec-
Podolszkijban, az 1941-es 
deportálás legdrámaibb 
helyszínén. Nagy titok-
ban, a nyilvánosság teljes 
kizárásával, afféle privát
kegyeleti akcióként. Az 
ünnepség expozéit és az
emlékmű feliratát is 
Szakály Sándornak, a
Veritas igazgatójának a
deportálás jellegét és tör-
ténelmi helyi értékét meg-
kérdőjelező szellemisége 
határozta meg.
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